
ΜΟΓΛΗΣ 

Μεγάλωσε με τα λυκόπουλα, παρόλο που, φυσικά, αυτά είχαν 

γίνει Λύκοι όταν εκείνος ήταν ακόμα παιδί κι ο Πατέρας Λύκος 

του δίδαξε όλα τα πράγματα της ζούγκλας, κάθε φύσημα του 

ζεστού αέρα μέσα στη νύχτα, κάθε κρώξιμο της κουκουβάγιας 

πάνω από το κεφάλι του, κάθε ξύσιμο φλοιού από τα πόδια μιας 

νυχτερίδας καθώς κούρνιαζε για λίγο μέσα σ' ένα δέντρο, κάθε 

πήδημα του πιο μικρού πουλιού μέσα στο Βάλτο, να γίνουν γι' 

αυτόν τόσο σπουδαία, όσο για έναν επιχειρηματία η δουλειά του 

γρα¬φείου του. 

Όταν δεν μάθαινε, ξάπλωνε στον ήλιο και κοιμόταν έπειτα 

έτρωγε και ξανακοιμόταν όταν ένιωθε βρόμικος ή ζεσταινόταν 

πολύ, έκανε μπάνιο μέσα στις λιμνούλες του δάσους, κι όταν δεν 

είχε μέλι (ο Μπαλού τού είχε πει ότι το μέλι και τα καρύδια ήταν 

το ίδιο καλά για φαγώσιμα, όπως το ψημέ¬νο κρέας), 

σκαρφάλωνε στα δέντρα για να ψάξει να βρει, κι ο Μπαγκίρα, ο 

πάνθηρας, τού είχε δείξει πώς να τα καταφέρνει. Ξαπλω¬μένος 

σ' ένα κλαδί, ο πάνθηρας φώναξε: «Έλα 'δώ, μικρέ αδερφέ!» Κι 

ο Μόγλης άρχισε να σκαρφαλώνει αργά αργά, αλλά έπειτα 

τιναζόταν ανάμεσα στα κλαδιά τόσο άφοβα όσο και ο γκρίζος 

πίθηκος. Πήρε τη θέση του στο βράχο του Συμβουλίου της 

Αγέλης, όταν η γενιά συναθροιζόταν, κι εκεί ανακάλυ¬ψε πως 

κοιτάζοντας επίμονα έναν οποιονδήποτε λύκο, μπο¬ρούσε να 

τον αναγκάσει να χαμηλώσει τα μάτια. Έτσι, πήρε τη συνήθεια 

να το κάνει για διασκέδαση. Άλλες φορές, έβγαζε τα μακριά 

αγκάθια από τη γούνα των φίλων του, γιατί οι λύκοι υποφέρουν 

τρομερά από τ' αγκάθια που χώνονται στη γούνα τους. 

Κατέβαινε, τη νύχτα, την πλαγιά του Βουνού προς τις 

καλλιεργημένες εκτάσεις, και κοιτούσε με πολλή περιέργεια τους 

χωριάτες μέσα στις καλύβες τους, αλλά δεν είχε εμπιστοσύνη 

στους ανθρώπους, γιατί ο Μπαγκίρα τού είχε δεί¬ξει ένα 

τετράγωνο κουτί με μια είσοδο γλιστερή, τόσο έξυ¬πνα 

κρυμμένο μέσα στη ζούγκλα, που παραλίγο να πέσει μέσα, και 

του είπε πως αυτό ήταν μια παγίδα. Όμως, περισ¬σότερο απ' 

όλα τού άρεσε να χώνεται με τον Μπαγκίρα στη σκοτεινή ζεστή 

καρδιά του δάσους, για να κοιμηθεί σ' όλη τη διάρκεια της 



βαριάς μέρας, και να δει, όταν ερχόταν η νύχτα, πώς ο Μπαγκίρα 

σκότωνε τα θύματα του: δεξιά, αριστερά, ανάλογα με την πείνα 

του, και το ίδιο έκανε ο Μόγλης με μια εξαίρεση: μόλις το παιδί 

έφτασε σε ηλικία να καταλαβαίνει, ο Μπαγκίρα τού είπε πως δεν 

έπρεπε ποτέ ν' αγγίξει βόδια και ταύρους, γιατί όταν ήρθε η ώρα 

να αποφασίσει η φυλή στο Συμβούλιο της γενιάς, αν θα τον 

δεχτεί σαν έναν από αυτούς, είχε εξαγοραστεί με την αξία της 

ζωής ενός ταύρου. 

Η ζούγκλα σου ανήκει, είπε ο Μπαγκίρα, και μπορείς μέσα σ' 

αυτή να σκοτώσεις ό,τι είσαι αρκετά δυνατός να σκοτώσεις 

αλλά, σε ανάμνηση του ταύρου που σε εξαγόρασε, δεν πρέπει 

ποτέ να σκοτώσεις ούτε να φας κανέναν ταύρο, νέο ή γέρικο. 

Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. 

Ο Μόγλης υπάκουσε πιστά. Μεγάλωσε έτσι κι έγινε δυνατός, 

όπως συμβαίνει συνήθως με κάθε αγόρι που δεν ξέρει τι θα πει 

να μαθαίνεις γράμματα, και που δεν έχει τίποτα στον κόσμο να 

σκεφτεί, παρά μονάχα τι θα φάει. 

Η Μητέρα Λύκαινα του είπε μια-δυο φορές, πως δεν έπρεπε να 

έχει εμπιστοσύνη στον Σερχάν, και πως μια μέρα θα έπρεπε να 

τον σκοτώσει και, δίχως άλλο, ένας νεαρός λύ¬κος θα θυμόταν 

τη συμβουλή αυτή σε κάθε ώρα της ζωής του, αλλά ο Μόγλης 

την ξέχασε, γιατί δεν ήταν παρά ένα μικρό αγόρι — κι ωστόσο, 

θα 'δίνε στον εαυτό του τ' όνομα του λύκου, αν είχε μάθει να 

μιλάει την ανθρώπινη γλώσσα. Ο Σερχάν βρισκόταν πάντα μέσα 

στη ζούγκλα, στο δρό¬μο του Μόγλη. Όσο ο αρχηγός Ακέλας 

γερνούσε κι έχανε τη δύναμη του, ο κουτσός τίγρης Σερχάν 

συνδεόταν στενά με τους πιο νεαρούς λύκους της γενιάς, οι 

οποίοι τον ακολουθού¬σαν για να παίρνουν τ' αποφάγια που 

άφηνε, πράγμα που δεν είχε επιτρέψει ποτέ ο Ακέλας. Επιπλέον, 

ο Σερχάν τους κολάκευε, κι απορούσε που τόσο όμορφοι νεαροί 

κυνηγοί έμεναν ικανοποιημένοι έχοντας αρχηγό έναν γέρο λύκο 

κι έναν μικρό άνθρωπο. 

 


